Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен
гласник на Општина Могила бр. 5/2006),Советот на Општина Могила, на
7седницата одржана на ден 15/12/2017година, донесе:

ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција и одржување на уличното
осветлување во Општина Могила за 2018 година
Согласно Законот за локална самоуправа, јавното осветлување е во
надлежност на Општината и ќе се реализира преку годишна
програма.Содржината на годишната програма е во директна зависност од
средствата што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на
оваа
Програма
е
од
средствата
што
се
обезбедуваат
преку уплата на такса за улично осветлување од граѓаните и средства од
Општината собрани од други извори.
ПРИХОДИ:
Висината на средствата што ќе бидат обезбедени за реализација на оваа
Програма не може точно да бидат определени и ќе зависат пред се од
редовноста на уплаќањето на граѓаните на таксата за улично осветлување
АКТИВНОСТИ:
Во тековната 2018 година према очекувањата за обезбедување на средства
по наведениот основ, такса за улично осветлување од напред наведената
сума од 3.830.000,00 денари, како и средства од опшТината се планираат
следните активности:
1) Обновување и реконструкција на сијалични места и опрема за нормално
функционирање на уличното осветлување за кое ќе бидат потрошени 400
000,00 денари и притоа ќе бидат набавени:
 Вандерми (улични светилки) 30-60 парч.
 Сијалици – 500-600 парч
 Бандери дрвени – 8-13 пар
 Стакло за вандерми – 30-50 парч.
 Фасонки 70-100 парч.
 Железни столбови 3-10 парч
 Рефлектори 400 W 3-8 парч.
 кабел за петта жица



и други резервни делови

2) Изградба на улично осветлување на улици и нааселени места во
Општината во кои досега немаше улично осветлување, поставување на
бандери и проводник за петта жица, ќе бидат планирани да се потрошат
200.000 денари.
3) Довршување на улично осветлување-поставување на дополнителен број
на канделабри на сите улици во Општината каде ќе се констатира дека има
потреба од улично осветлување 100.000 ден
4) Замената на прегорени и оштетени делови го врши Општината со
сопствени средства. За таквото одржување на уличното осветлување
односно ангажирање на електо инсталатери и камион дигалка со корпа ќе
бидат потрошени средства од околу 30.000 денари
5) Во тековната година се предвидува дека приближно 1.500.000 денари ќе
се користат за плаќање на потрошена електрична енергија за улично
осветлување.
6) Поставување на ново улично осветление од влезот кај надвозникот до
излезот на Могила. Најпрво потребно е изработка на проектна
докуметација, а поставувањето опфаќа поставување на канделабри во
должина од 2,5 км – 1.540.000 ден
7) Новогодишно осветлување во Општина Могила – 60.000 ден.
8) Поставување на 5та жица во населените места низ општината каде што
не е поставена.
ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Очекувани приходи
1.1.Приходи од наплата на такса за улично
осветлување од граѓани ………………………………………..3.830.000,00 ден.
1.2.Средства од Општината……………………………………1.000.000,00 ден.
Вкупно :3.830. 000,00 ден.
2.Очекувани расходи
2.1 Обновување и реконструкција на сијалични места.............400.000 ден
2.2 Изградба на улично осветлување на улици и населени места во
Општината во кои досега немаше улично осветлување...........200.000 ден
2.3 Довршување на улично осветлување-поставување на дополнителен број
на канделабри...............................................................................100.000 ден
2.4. Замената на прегорени и оштетени делови...........................30.000 ден
2.5. Плаќање на потрошена електрична енергија за улично
осветлување...................................................................................1.500.000 ден
2.6. Поставување на нови канделабри.........................................1.540.000 ден
2.7. Новогодишно осветлување.......................................................60.000 ден

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Могила”.

Бр. 0915.12.2017
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